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عىل اإلمرام الك مراين  ي  تنبيهرات احلراظ  ان  حر   ي ظح  الارار 
  الكواكب الدرار   ي اإلتصرال واإلنقطراع )دراسۃ نقديۃ مقرارنۃ(

  مطيع ال مح د.
  د۔ظح  ال مح  الق یش ،أ

 

ABSTRACT: 
Sahih al-Bukhari a collection of ahadith of Mohammad 

(may peace and blessing be upon him) compiled by Imam 

Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, has been given 

great importance by the Muslim scholars of past and 

present time. Many detailed commentaries on this 

collection have been written So the number of methods 

have been increased during the commentary of this book. 

Some of them explained it in detail, and some concerned 

with a particular aspect. 

“Al Kawakib Ad Durari” by Imam Alkirmani is an old 

explanation of Sahih Bukhari. Many commentators came 

after Imam Alkirmani consulted his book, and quoted his 

statements in their books; sometimes agreeing, and at 

other times contravention. Imam Alkirmani was among 

those scholars who were expert in many fields at a time 

like know-ledge about hadith,its narrators, commentary, 
qiraat, Quranic science, Islamic Jurisprudence, Arabic 

language, Faith, medicine, history, geography,astronomy 

etc.During studying “Fath al Bari”I found that Alhafiz 

Ibne Hajar criticized on the commentary of Alkirmani at 
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many times in relating to the continuation and discount-
inuation of traditions. In this article I studied these 

comments of Alhafiz Ibne Hajar on Imam Alkirmani a 

critical comparison. After research I have found that 

Alhafiz Ibne Hajar has consulted “Al Kawakib Ad 

Durari” and quoted Imam Alkirmani’s commentary and                          

added it. This article approves that the opinion of Alhafiz 

Ibne Hajar is more reliable than Imam Alkirmani. 

ونعوذ نراهلل م  ش ور أنفسنرا وسيئرات أعمرالنرا إن احلمد هلل رممده ونسحعينه ونسحغف ه 
م  يهده اهلل ظال مضل له وم  يضلل ظال هراد  له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

 ش يك له وأشهد أن حممدا عاده ورسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم.
ب خمحص ّتمع األحراديث   الاخرار  لإلمرام الاخرار  هوكحراظإن صحي  أمرا نعد

. اسححس  عديد م  العلمراء هذا ادلصنف ، ومرا ملسو هيلع هللا ىلصالصحيحۃ اليت وردت ع  ال سول  
م  عرالم ق أ  ي صحي  الاخرار  إال وكحب عليه حراشيۃ أوش ح نعضهرا، أوكحب حول ت اجم 

وهو  ان  حر ، ظح  الارار  للحراظ   الاخرار  أنواب الاخرار . وإن م  أحس  ش وح
  "ال هر ة نعد الفح ". :لشوكراين دلرا حصل عليها الذ  قرال ظيه

 أمهيۃ الاحث، واألساراب الاراعثۃ عليه:  
دمرا يربز قيمۃ الاحث أن الكواكب الدرار  م  الش وح ادلحقدمۃ لصحي  الاخرار ، 

وكذا تعقب عليه نعض الش اح ،وانحقد احلراظ   ي ش حه ظح  قد اسحفراد الش اح نعده،
أثنراء ق اءيت  ي ادلسرائل احلديثيۃ وزاد عليه إضراظرات جليلۃ . الارار  عىل اإلمرام الك مراين

لفح  الارار  وجدت أن احلراظ   ان  حر  تعقب عىل الك مراين  ي عدة مواضع  ي اإلتصرال 
واإلنقطراع، ظ غبيت أن أقوم ندراسۃ هذه الحعقارات لححقيق ال أ  الصرائب ظيهرا نعد 
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أقوال  ٔتع ظۃ روايرات أر   ووذلك نرال جوع إىلمقرارنۃ العارارات لكال اإلمرامُت 
 العلمراء  ي ش وح األحراديث

 تنبيهرات احلراظ  ان  حر  عىل اإلمرام الك مراين  ي اإلتصرال واإلنقطراع.
حدثنرا قحياۃ ن  سعيد، حدثنرا سفيران، ع  عم و، قرال عند ذك  احلديث:الحنبيه األول: 

))وعم (( ظراعل " قرال" وهذا عىل قرال اإلمرام الك مراين: ".1 ي صدقۃ عم  رضي اهلل عنه
و ي نعضهرا صدقۃ عم  نراإلضراظۃ و ي نعضهرا عم و سبيل اإلرسرال إذ هو لم يدرك عم  

تعقب عليه احلراظ  ان  حر : .و2نرالواو ظرالقرائل نه هو ان  دينرار  ي الوقف العم   ذلك"
اإلمسراعيلي قرال قوله ظكران ن  عم  هو موصول نراإلسنراد ادلذكور كمرا هو نُت  ي روايۃ "

الك مراىن قوله  ي صدقۃ عم  صدقۃ نرالتنوي  وعم  ظراعل قرال وهو نصورة اإلرسرال ألنه 
يعٍت  عم و ن  دينرار لم يذك  عم  قرال و ي نعض ال وايرات نراإلضراظۃ أ  قرال عم و ن  

 .3دينرار  ي وقف عم  ذلك قرال و ي نعض ال وايرات عم و نرالواو قلت هذه األرَتة غلط"
قرال  هو عم و ن  دينرار أنو حممد ادلىك االث م موىل ان  نراذام. :4نرار عم و ن  دي

الاخرار : "مسع ان  عاراس وان  عم  وان  الزنَت رىض اهلل عنهم ورأ  عاد اهلل ن  
. وقرال ان  سعد: "ي و  ع  ن  عاراس وان  عم  وان  الزنَت وجران  5جعف  ن  حممد"

سنۃ ست وعش ي  ومرائۃ وقد جراوز رو  عنه أيوب وان  ج يج والثور  والنراس مرات 
.وقرال الذهاي: "مسع ان  عاراس وان  عم  6الساعُت وكران مولده سنۃ ست وأرنعُت"

.وقرال 7وجران  ن  عاد اهلل وّترالۃ ن  عادة وأنس ن  مرالك وأنرا الشعثراء وطراوسرا وعدة"
ان  حر : "رو  ع  ان  عاراس وان  الزنَت وان  عم و وان  عم و ن  العراص وأيب 

وجران  ن  عاداهلل وأيب الطفيل والسرائب ن  يزيد وّترالۃ ن  عادة وأيب الشعثراء  ه ي ة
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جران  ن  زيد واحلس  ن  حممد ان  علي ن  أيب طرالب وأيب صراحل السمران ووهب ن  
مناه وأيب سلمۃ ن  عادال مح  وأيب العاراس الشراع  االعىم وسرالم ن  شوال وسعيد ن  أيب 

احلوي ث وسليمران ن  يسرار وطراووس وعرام  ن  سعد ن دة وسعيد ن  جاَت وسعيد ان  
وعرام  ن  عاداهلل ن  الزنَت وان  أيب مليكۃ وع وة ن  الزنَت وأيب ادلنهرال عادال مح  ن  
مطعم وان  أيب مليكۃ وعطراء ان  مينراء وعطراء ن  يسرار وعك مۃ وعم و ن  أوس الثقفي 

م وأيب جعف  حممد ن  علي وك يب والقعقراع ن  حكيم وحممد ونراظع انٍت جاَت ن  مطع
 .8ن  احلسُت والزه   ومجراعۃ"

وقع الحح يف عند احلراظ  ان  حر   ي نيران قول اإلمرام الك مراين كلمۃ لم يدرك            
عم  ب "لم يذك  عم ، واحلرال أن الك مراين مرا قرال هكذا، أمرا قول الك مراين "وهذا عىل 

ات نعد الدراسۃ؛ألن عم و ن  " وهو مرا ثسبيل اإلرسرال إذ هو لم يدرك عم  
دينرار لم يلق عم  رضي اهلل عنه وليس له مسراع عنه ظهذا يسىم إرسرال؛ألن عم و ن  

 .دينرار لقي نعض الصحرانۃ وي و  عنهم ولك  ليس له روايۃ ع  عم  
عيٌت وذهب معظم الش اح إىل مرا قراله الك مراين رالظرا دلرا ذهب إليه احلراظ ،مثل ال              

 وقرال القسطالين:.9قراله الك مراين"والصواب ادلحقق مرا"طالين حيث قرال العيٍت:والقس
 .10"لم يدرك ان  دينرار عم  ظهو م سل غَت موصول"

أقول: الذ  ظه  يل م  رالل هذا الاحث أن السند ادلذكور م سل كمرا جزم نه 
الك مراين  ي اإلمرام الك مراين وليس موصوال كمرا قرال احلراظ  ان  حر  ظحعقب احلراظ  عىل 

 غَت حمله واهلل أعلم.
 حدثنرا أنو أمحد م ار ن  محويه، حدثنرا حممد ن  حيِت عند ذك  احلديث:"الحنبيه الثراين: 



 راظ  ان  حر   ي ظح  الارار تنبيهرات احل          (       7112ـ جون -)جنوری1رار ،مش1راحۃ القلوب / جلد

 
341 

را َظَدَع  أنو غسران الكنراين، أرربنرا مرالك، ع  نراظع، ع  ان  عم  رضي اهلل عنهمرا، قرال: دَلَّ
ِ نَْ  ُعَمَ   رواه محراد ن  سلمۃ، ع  عبيد اهلل، أحساه ع  نراظع، ع  ان   ....أَْهُل َريرَْبَ َعْاَد اّلّلَ

 .11عم ، ع  عم ، ع  الناي صىل اهلل عليه وسلم ارحص ه"
قوله )محراد ن  سلمۃ( نفح  الالم ان  دينرار ال نىع وارحص  قرال اإلمرام الك مراين: "          

وهو ))كيف نك(( وظعله وهو ))كران عرامل(( ملسو هيلع هللا ىلصمحراد إذ لم يذك  إال قول رسول اهلل 
 .12(("ملسو هيلع هللا ىلصوالق ينۃ لف  ))ع  رسول اهلل 

ق ينۃ تدل عىل  ملسو هيلع هللا ىلصزعم الك مراين أن  ي قوله ع  الناي وقرال احلراظ  ان  حر :"       
 ي هذه القصۃ م  قول أو ظعل  ملسو هيلع هللا ىلصأن محرادا اقحص   ي روايحه عىل مرا نساه إىل الناي 

را قرال وإمنرا ادل اد أنه ارحص  م  ادل ظوع دون دون مرا نسب إىل عم  قلت وليس كم
 .13ادلوقوف وهو الواقع  ي نفس األم "

قرال " م الاخرار  وذك ه مطوال جدا ظقرال:نسب احلميد  روايۃ محراد ن  سلمۃ إىل اإلمرا        
أحساه ع  نراظع شك أنو سلمۃ  ي  -هو ان  عم   -الاخرار  رواه محراد ن  سلمۃ ع  عبيد اهلل 

قراتل أهل ريربحىت أْْلأهم إىل ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللان  عم ، ، ع  نراظع
 .14"...احلديثقص هم...

نۃ ن  ررالد ، ثنرا محراد ن  وأر جه أنو نك  النرراد م  ط يق احلس  ن  علي ، ثنرا هد       
ٌب َمْ  كرَاَن لَه ِٓتَيرَْب َنِصيْ : » سلمۃ ،ع  عبيد اهلل ن  عم ، أن عم  قرال للمهراج ي 

، وغشوا ادلسلمُت وعرالوهم ظرانطلقوا نقسمهرا نينكم،ظإهنم قد ظعلوا وظعلواَظلْيَْحض  حىت 
وكرانت ظأر جهم منهرا وقسمهرا نُت أهلهرا،حىت أتوا ، قرال : اذملوا عنهرا ، ظقرالوا : ال تفعل ، 

ع  محراد  ح وحدثنرا حدثنرااحلس  ن  علي ،ثنرا عاد األعىل ن  محراد،«دل  شهد احلديبيۃ 
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  غيراث قرال : ثنرا محراد ن  سلمۃ ، ع  عبيد اهلل قرال أنو سلمۃ : احلس  ، ثنرا عاد الواحد ن 
أحساه ع  نراظع ، ع  ان  عم  ، ظقرال عاد األعىل  ي حديثه : شك أنو سلمۃ  ي نراظع ، وقرال 
عاد الواحد ظيمرا حيسب أنو سلمۃ ، ع  نراظع ، ع  ان  عم  ، أن عم  قرال : م  كران له 

 . 15سهم  ي ريرب ثم ذك  رموه
روايۃ محراد ن  سلمۃ مطوال م  ط يق ررالد ن  النض  ن  عم   16وأر ج اذليثمي        

الق شي ادلعدل أنو يزيد نرالاص ة  حدثنرا عاد الواحد ن  غيراث، حدثنرا محراد ن  سلمۃ، 
 ملسو هيلع هللا ىلصظيمرا حيسب أنو سلمۃ ع  نراظع.ع  ان  عم : أن رسول اهلل  -أناأنرا عبيد اهلل ن  عم 

ص هم، ظغلب عىل األرض والنخل والزرع...... قراتل أهل ريرب حىت أْلأهم إىل ق 
 . 17احلديث

قد يحاُت نعد تتاع روايرات محراد ن  سلمۃ أن  ي روايراته ال ظع والوقف معرا، أمرا         
ننساۃ اإلرحصرار كمرا أشرار الاخرار  ظهو  ي ال ظع كمرا نُّت احلراظ  ،وكذا قرال معظم الش اح 

عبيد اهلل أحساه ع  نراظع ع  ان  عم  ع  عم  مثالً قرال العيٍت: "رواه محراد ن  سلمۃ ع  
ع  الناي ارحص ه أ  رو  احلديث ادلذكور محراد ن  سلمۃ ع  عبيد اهلل ن  عم  ن  حفص 
العم   قوله أحساه كالم محراد أراد أنه يشك  ي وصله وذك ه احلميد  نلف  قرال محراد 

م حىت أْلراهم إىل وأحساه ع  نراظع ع  ان  عم  قرال أىت رسول اهلل أهل ريرب ظقراتله
قصورهم وعليهم عىل األرض احلديث ورواه الوليد ن  صراحل ع  محراد نغَت شك قوله 
ارحص ه أ  ارحص  محراد احلديث ادلذكور وقرال اإلمسراعيلي إن محرادا كران يطوله ترارة 

 . 18وي ويه ترارة خمحص ا"
 نو يعىل )ع  عبيد وقرال القسطالين: ")رواه( أ  احلديث )محراد ن  سلمۃ( ظيمرا وصله أ       
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ارحص ه( محراد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل( مصغً ا العم   )أحساه ع  نراظع ع  ان  عم  ع  عم  ع  الناي 
. وقرال أنو 19وشك  ي وصله رواه الوليد ن  صراحل ع  محراد نغَت شك ظيمرا قراله الاغو "

 .20)كيف نك؟("ملسو هيلع هللا ىلصحيِت زك يرا األنصرار : ")ارحص ه( أ : محراد ولم يذك  قول الناي 
 ملسو هيلع هللا ىلصأقول: قد ثات نعد الدراسۃ أن محراد يذك   قول عم  رضي اهلل عنه وقول الناي      
رال نه احلراظ  ان  ظصواب  ي ذلك مرا ق ملسو هيلع هللا ىلصصراره  ي روايحه  ننساۃ قول النايارحأمرا ،رامع

 ۔حر  
حدثنرا عراصم ن  علي، قرال: حدثنرا ان  أيب ذئب، ع  عند ذك  احلديث: "الحنبيه الثرالث: 

 ِ راَل: َمرا يَلَْبُس ، َظقَ ملسو هيلع هللا ىلصالزه  ، ع  سرالم، ع  ان  عم ، قرال: َسأََل َرُجٌل َرُسوَل اّلّلَ
 قرال اإلمرام الك مراين:.21مثله"ملسو هيلع هللا ىلص.....وع  نراظع،ع  ان  عم ،ع  الناي ادُلْحِ ُم؟

عطفراً عىل سرالم ظيكون  )وع  نراظع( تعليق م  الاخرار  وحيحمل أن يكونقوله"
زعم الك مراين أن "ب عليه احلراظ  ان  حر حيث يقول:وتعق .22محصالواهلل أعلم"

راذلرا ي يليق اسحعمالاخرار  وقدقدمنراأن الحرويزات العقليه اله وع  نراظع تعليق م  قول
 23النقليه واهلل ادلوظق"األمور 

 العلم م  ط يق آدم،قرال: أر ج اإلمرام الاخرار  هذا احلديث  ي صحيحه  ي كحراب
وعِ  الزهِ  ، ع  سرالم، ع   ملسو هيلع هللا ىلصأيب ذئب، ع  نراظع، ع  ان  عم ، ع  الناي انن"حدثنرا

 . 24ان  عم ، ع  الناي صىل اهلل عليه وسلم أن رجال سأله....احلديث"
قد ثات ن وايۃ أر   للاخرار  أن قوله وع  نراظع ليس تعليقرا م  الاخرار  نل هو       

تقدم ط يق نراظع وعطف عليه ط يق الزه   وهنرا عكس ذاك حيث قدم ط يق 
 الزه   وعطف عليه ط يق نراظع،وأيضرا مرا جزم الك مراين هنرا ع  تعليق م  الاخرار  ، نل 
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 . أيضرا قرال اححمرال العطف عىل سرالم لكونه محصال
أقول: الذ  يظه  يل أن قول الاخرار "وع  نراظع" ليس تعليقرا م  الاخرار  كمرا ظ        

اإلمرام الك مراين نل هذه ال وايۃ محصلۃ كمرا جزم احلراظ  ان  حر  ظحنبيه احلراظ  عىل 
 الك مراين  ي حمله واهلل أعلم.

سفيران، قرال: حدثنرا علي ن  عاد اهلل، قرال: حدثنرا عند ذك  احلديث: "الحنبيه ال انع: 
حدثنرا الزه  ، ع  عطراء ن  يزيد الليثي، ع  أيب أيوب األنصرار ، أَّنَ النَِّاّيَ َصىّلَ اهلُل 

إَِذا أََتيُْحُم الَغراِئَط َظالَ َتْسَحْقِالُوا الِقْالََۃ، .... وع  الزه  ، ع  عطراء، »َعلَيِْه َوَسلََّم قرَاَل: 
 .25ه وسلم مثله"قرال: مسعت أنرا أيوب، ع  الناي صىل اهلل علي

ظران قلت مرا الفرائدة ىف تك ار هذا االسنراد وهو نعينه ع  قرال اإلمرام الك مراين: "      
. قلت األول نلف  ع  أىب أيوب وأن ملسو هيلع هللا ىلصالزه   ع  عطراء ع  أىب أيوب ع  النىب 

والسمراع أقو   ملسو هيلع هللا ىلصالنىب صىل اهلل عليه وسلم وهذا نلف  مرا مسعت أنرا أيوب وع  النىب 
  .26م  العنعنۃ وع  أقو  م  أن لك  ظيه ضعف م  جهۃ الحعليق ع  الزه  "

"قرال الك مراين قرال  ي األول ع  أيب أيوب أن الناي صىل اهلل قرال احلراظ  ان  حر : و     
عليه و سلم و ي الثراين مسعت أنرا أيوب ع  الناي صىل اهلل عليه و سلم ظكران الثراين أقو  

أقو  م  العنعنۃ والعنعنۃ أقو  م  أن لك  ظيه ضعف م  جهۃ الحعليق  ألن السمراع
 .27حيث قرال وع  الزه   انحىه و ي دعواه ضعف"

أر ج اإلمرام أمحد هذا احلديث م  ط يق سفيران ع  الزه   ع  عطراء ن  يزيد        
الَ َتْسَحْقِالُوا الِقْالََۃ نَِغراِئٍط..... »قرال  ملسو هيلع هللا ىلصالليثي مسعت أنرا أيوب خيرب ع  الناي 

.وأر جه اإلمرام مسلم  ي صحيحه قرال: حدثنرا زهَت ن  ح ب، وان  منَت، 28احلديث
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قرال: قلت  -واللف  له  -قراال: حدثنرا سفيران ن  عيينۃ ح، قرال: وحدثنرا حيِت ن  حيِت، 
ثي، ع  أيب أيوب، أن لسفيران ن  عيينۃ، مسعت الزه  ، يذك  ع  عطراء ن  يزيد اللي 

إَِذا أََتيُْحُم الَْغراِئَط َظاَل َتْسَحْقِالُوا الِْقْالََۃ، َواَل َتْسَحْدنُِ وَهرا »الناي صىل اهلل عليه وسلم قرال: 
نُوا قُوا أَْو غَّ ِ قرال أنو أيوب: " ظقدمنرا الشرام ظوجدنرا م احيض « نَِاْوٍل َواَل غرَاِئٍط، َولَِكْ  َشّ ِ

 .29، ظننح ف عنهرا ونسحغف  اهلل؟ قرال: نعمقد ننيت قال القالۃ
وأر جه أنو داود م  ط يق مسدد ن  مس هد حدثنرا سفيران ع  الزه   ع  عطراء ن       

  .30يزيد الليثى ع  أىب أيوب روايۃ قرال إذا أتيحم الغرائط...احلديث
وأر جه اإلمرام الًتمذ  م  ط يق سعيد ن  عاد ال مح  ادلخزومي حدثنرا سفيران        
  عيبنۃ ع  الزه   ع  عطراء ن  نزيد الليثي ع  أيب أيوب األنصرار  قرال : قرال رسول ن 

وأر حه الطحراو  م  ط يق  .31اهلل صىل اهلل عليه و سلم إذا أتيحم الغرائط... احلديث
يونس قرال ثنرا سفيران ع  الزه   ع  عطراء ن  يزيد الليثي مسع أنرا أيوب األنصرار  

  .32حقالوا القالۃ....احلديث: ال تس  ملسو هيلع هللا ىلصيقول قرال رسول اهلل 
وأر جه أنو عوانۃ م  ط يق يونس ن  عاد األعىل قرال ثنرا سفيران ن  عيينۃ ع       

إذا ملسو هيلع هللا ىلص الزه   ع  عطراء ن  يزيد الليثي مسع أنرا أيوب األنصرار  قرال قرال رسول اهلل 
 . 33أتيحم الغرائط........احلديث

مرا قاله أقو  م  كونه أن إن محل قول الاخرار  "ع  الزه   ع  عطراء"عىل      
يكون تعليقرا،ألن سفيران ن  عيينۃ م ة ص ح نححديث الزه   وم ة آيت نرالعنعنۃ 

 ع  الزه   كمرا يظه   ي روايرات أر  .
 أقول: قوله وع  الزه   عطف عىل قوله حدثنرا سفيران يعٍت نراإلسنراد ادلذكور أيضرا         
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أيوب،وأمراظرائدة تك ار السند ع  الزه   ع  عطراء ن  يزيد ادلذكور مسعت أنرا 
ادلذكورظفي الط يق األول عنع  الزه   ع  عطراء ع  أيب أيوب و ي هذا الط يق ص ح 
عطراء نرالسمراع ع  أيب أيوب والسمراع أقو  م  العنعنۃ، ظرال وايۃ الثرانيۃ ليست معلقۃ 

 ْتمله عىل مرا قاله.ظحنبيه احلراظ  عىل الك مراين  ي حمله.
ِ »عرائشۃ: قرال ع وة: ولقد حدثتٍت عند ذك  احلديث: الحنبيه اخلرامس:  أَّنَ َرُسوَل اّلّلَ

ْمُس  ِي ُحْرَ ِِترَا قَْاَل أَْن َتْظَهَ  ملسو هيلع هللا ىلص  قرال اإلمرام .34«كرَاَن يَُصلِّي الَعْصَ ، َوالّشَ
 .35"قوله )قرال ع وة( إمرا مقول ان  شهراب وإمرا تعليق م  الاخرار الك مراين: "

قوله قرال ع وة ولقد حدثتٍت عرائشۃ قرال الك مراين هو إمرا قرال احلراظ  ان  حر : "       
مقول ن  شهراب أو تعليق م  الاخرار  قلت االححمرال الثراين عىل نعده مغراي  للواقع كمرا 
سيظه   ي نراب وقت العص  ق يارا ظقد ذك ه مسندا ع  ن  شهراب ع  ع وة ع  عرائشۃ ظهو 

  .36"مقوله وليس نحعليق
ذا احلديث  ي مكران آر   ي صحيحه قرال: حدثنرا قحياۃ، قرال: أر ج اإلمرام الاخرار  ه      

ِ »ع  عرائشۃ: حدثنرا الليث، ع  ان  شهراب، ع  ع وة،  َصىّلَ الَعْصَ ،  ملسو هيلع هللا ىلصأَّنَ َرُسوَل اّلّلَ
ْمُس  ِي ُحْرَ ِِترَا لَْم يَْظَهِ  الَفْيُء ِمْ  ُحْرَ ِِترَا . قد ثات نحخ يج اإلمرام الاخرار  37«َوالّشَ

مكران آر   ي نراب وقت العص  أن قوله "قرال ع وة" ليس تعليقرا منه نفس احلديث ىف 
 نل هو مسند ع  ان  شهراب ع  ع وة ع  عرائشۃ رضي اهلل عنهرا .

 أقول: الذ  يظه  يل أن الصواب مرا جزم نه احلراظ  ان  حر  واهلل أعلم.      
وسلم قرال: "  وع  أيب ه ي ة ع  الناي صىل اهلل عليهعند ذك  احلديث: الحنبيه السرادس: 

َداُه نَيَْنرا أَيُّوُب يَْغَتِسُل ُعْ يرَاًنرا، َظَخّ َ َعلَيِْه َجَ اٌد ِمْ  َذَهٍب، َظَرَعَل أَيُّوُب حَيَْتِثي  ِي َثْونِِه، َظَنرا
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تَِك، َولَِكْ  الَ ِغٌَت يِب  را َتَ  ؟ َقراَل: نَىَل َوِعّزَ َعْ  نََ َكِحَك  َرنُُّه: يرَا أَيُّوُب، أَلَْم أَُكْ  أَغَْنيُْحَك َعّمَ
" ورواه إن اهيم، ع  موىس ن  عقاۃ، ع  صفوان ن  سليم، ع  عطراء ن  يسرار، ع  أيب 

 .38«نينرا أيوب يغتسل ع يرانرا»قرال:  ملسو هيلع هللا ىلصه ي ة، ع  الناي 
قرال قوله )وع  أيب ه ي ة( هذا تعليق، ظإن قلت لم قرال أوال قرال اإلمرام الك مراين: "    

ظيه ن األول تعليق نصيغۃ الحصحي  دلراقلت إشرارة إىل أوثرانيراً ع  أيب ه ي ة. ه ي ةأنو
قوله وع  أيب ":قرال احلراظ  ان  حر .39"م  اْلزم والثراين تعليق نصيغۃ الحم يض

ه ي ة هو معطوف عىل اإلسنراد األول وجزم الك مراين نأنه تعليق نصيغۃ الحم يض 
 .40"ظأرطأ

 صحيحه كحراب أحراديث األنبيراء قرال:أر ج اإلمرام الاخرار  هذا احلديث نسند كرامل  ي      
حدثٍت عاد اهلل ن  حممد اْلعفي، حدثنرا عاد ال زاق، أرربنرا معم ، ع  مهرام، ع  أيب 

نينمرا أيوب يغتسل ع يرانرا، ر  عليه رجل »قرال: ،ملسو هيلع هللا ىلصه ي ة رضي اهلل عنه، ع  الناي 
ج اد م  ذهب، ظرعل حيثي  ي ثونه، ظنراداه رنه يرا أيوب ألم أك  أغنيحك عمرا ت  ، قرال 

 .41«لك  ال غٌت يل ع  ن كحكونىل يرا رب، 
ران م  ط يق احلس  ن  سفيران حدثنراعاراس ن  عاد العظيم حدثنرا وأر جه ان  حا

 ملسو هيلع هللا ىلص: قرال رسول اهللم ن  مناه ع  أيب ه ي ة قرال ع  مهراال زاق أرربنرامعم  عاد
 .42احلديث

لم يذك  اإلمرام الاخرار  هنرا شيخه نل قرال ع  أيب ه ي ة ،ظيثات نظراه ه أن هذا      
تعليق ولكنه معطوف عىل السند السرانق، وظيه قرال الاخرار  حدثنرا إسحراق ن  نص ، قرال: 

 قرال كرانت ننو  ملسو هيلع هللا ىلصحدثنرا عاد ال زاق، ع  معم ، ع  مهرام ن  مناه، ع  أيب ه ي ة ع  
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 .43طولهإس ائيل يغتسلون ع اة احلديث ن
خ  ي أحراديث األنبيراء  و ي الحوحيد ع  عاد اهلل ن  "وقرال ادلز   ي أط اف هذا احلديث:       

 .44"حممد اْلعفي  و ي الطهرارة ع  إسحراق ن  نص  كالمهرا عنه نه
هذا حديث صحي  أر جه حممد)الاخرار (، األول ع  عاد اهلل ن  "وقرال الاغو :       

 .45"نص  كالمهرا ع  عاد ال زاقحممد، والثراين ع  إسحراق ن  
هذا معطوف عىل اإلسنراد "أقول: ذهب أكث  الش اح إىل مرا قراله احلراظ  مثالً قرال العيٍت:       

األول وقد ص ح أنو مسعود ورلف ظقراال  ي أط اظهمرا أن الاخرار  رواه ههنرا ع  اسحق 
عاد ال زاق ورواه ن  نص  و ي أحراديث األنبيراء ع  عاد اهلل ن  حممد اْلعفي كالمهرا ع  

أنو نعيم األصاهراين ع  أيب أمحد نه  شَتويه حدثنرا اسحق أرربنرا عاد ال زاق ظذك ه وذك  
أن الاخرار  رواه ع  اسحق ن  نص  ع  عاد ال زاق وأورد اإلمسراعيلي حديث عاد 
ال زاق ع  معم  ثم دلرا ظ غ منه قرال ع  أيب ه ي ة قرال قرال رسول اهلل نينرا أيوب يغتسل 

حديث أيب ه ي ة هذا معطوف عىل سند حديث أيب "وكذا قرال ان  ادللق :       .46"ثاحلدي
ه ي ة األول، وقد ص ح نه أنو مسعود ورلف، ظقراال  ي أط اظهمرا: إن الاخرار  رواه 
هنرا ع  إسحراق ن  نص ، و ي أحراديث األنبيراء ع  عاد اهلل ن  حممد اْلعفي كالمهرا ع  عاد 

صاهراين،ع  أيب أمحد ن  شربويه،ثنراإسحراق،ثنراعادال زاق أنو نعيم األال زاق.ورواه 
ورد اإلمسراعيلي ع  عاد ال زاق.وأع  إسحراق ن  نص ،أن الاخرار  رواه ظذك ه،وذك 

ع  أيب ه ي ة قرال:ع  رسول وقرال:حديث عاد ال زاق،ع  معم ، ثم دلراظ غ منه،
 47"احلديثتسل."أيوب يغ"نينراملسو هيلع هللا ىلصاهلل
 الذ  توصلت إليه م  رالل هذا الاحث أن حديث أيب ه ي ة موصول وقد ثات         
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هذا ن وايۃ أر   للاخرار   ي صحيحه  ي كحراب أحراديث األنبيراء ، إذن تنبيه احلراظ  
 ان  حر  ىف حمله واهلل أعلم.

قرال أنو عاد اهلل: وقرال: إمسراعيل، ع  أيوب، ع  عطراء،  عند ذك  احلديث: الحنبيه السرانع:
  .48وقرال: ع  ان  عاراس، أشهد عىل الناي صىل اهلل عليه وسلم

وهذا تعليق ع  الاخرار  ؛ألنه لم يدركه إذ هو إمسعيل ن  عليۃ قرال اإلمرام الك مراين: "       
وهو مرات  ي عرام والدة الاخرار  سنۃ أرنع وتسعُت ومرائۃ ،مّ   ي نراب حب ال سول 

ظيكون ادل اد منه حدثنرا سليمران وحيحمل أن يكون عطفرا عىل قرال حدثنرا شعاۃ 
 .49"قرال حدثنرا امسعيل ظيخ ج م  الحعليق

أغ ب الك مراين ظقرال حيحمل أن يكون قوله وقرال قرال احلراظ  ان  حر : "و       
إمسراعيل عطفرا عىل حدثنرا شعاۃ ظيكون ادل اد نه حدثنرا سليمران ن  ح ب ع  

 .50إمسراعيل ظال يكون تعليقرا انحىه وهو م دود"
أر ج اإلمرام الاخرار  هذا احلديث  ي صحيحه كحراب الزكراة ، قرال حدثنرا مؤمل، حدثنرا     

إمسراعيل، ع  أيوب، ع  عطراء ن  أيب رنراح، قرال: قرال ان  عاراس رضي اهلل عنهمرا: أَْشَهُد َعىَل 
ِ َصىّلَ اهلُل َعلَيِْه َوَسلََّم  لَْم يُْسِمِع النَِّسراَء، َظأََتراُهّ َ  لََصىّلَ قَْاَل اخلُْطَاِۃ، َظَ أَ  أَّنَهُ »َرُسوِل اّلّلَ

قَْ   ، َوأََمَ ُهّ َ أَْن يََحَصّدَ  .51«َوَمَعُه ناِلٌَل َنراِشَ  َثْونِِه، َظَوَعَظُهّ َ
هوإمسراعيل ن  ان اهيم ن  مقسم االسد  موالهم أنو نش  الاص    :52إمسراعيل ن  عليۃ

.قرال 53"الاص   سنۃ عش  ومئۃولد سنۃ مرات احلس  "ادلع وف نران  عليۃ.قرال الذهاي: 
.أقول مرا ذك  العلمراء الذي  54"مرات ان  عليۃ  ي ذ  القعدة سنۃ ثالث وتسعُت"الذهاي: 

 ذك وا ت مجۃ إمسراعيل ن  ان اهيم  ي تالمذته إسم سليمران ن  ح ب .
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هوسليمران ن  ح ب ن  ّتيل أنو أيوب الواشحي االزد   :55سليمران ن  ح ب
أر ج الاخرار   ي االديران والصالة وغَت موضع عنه "جي: قرال الارا الاص   قراضي مكۃ.

 .56"ع  شعاۃ ومحراد ن  زيد ووهيب
كران ثقۃ كثَت احلديث وقد ويل قضراء مكۃ ثم عزل ظ جع إىل الاص ة ظلم "قرال ان  سعد: 

يزل نهرا حىت تو ي نهرا ألرنع ليرال نقُت م  شه  رنيع اآلر  سنۃ أرنع وعش ي  ومرائحُت 
.أقول مرا ذك  العلمراء الذي  ذك وا ت مجۃ سليمران ن  57"ومثرانُت سنۃوهو ن  أرنع 

ح ب  ي شيوره م  امسه إمسراعيل ن  عليۃ. اإلححمرال الثراين لإلمرام الك مراين غَت صحي  
ألن سليمران ن  ح ب ليس له روايۃ ع  إمسراعيل ن  عليۃ، وأن احلديث ادلذكور 

، ظيظه  أن  ي هذا ادلكران تعليق ن وايۃ أر   موصولۃ عند الاخرار   ي كحراب الزكراة
 م  الاخرار  وليس قول سليمران ن  ح ب حدثنرا إمسراعيل ن  عليۃ.

 لك مراين األول صحي ،أن إححمرال االذ  ظه يل أن الصواب مراجزم نه احلراظ ،و        
 صحي  وتعقب احلراظ  عىل أححمرال الك مراين الثراين  ي حمله واهلل أعلم.والثراين غَت

حدثنرا عم و ن  علي، قرال: حدثٍت أنو قحياۃ، قرال: عند ذك  احلديث: الحنبيه الثرام : 
ع   –ال أعلمه إال  -حدثنرا علي ن  ادلارارك، ع  حيِت ن  أيب كثَت، ع  عاد اهلل ن  أيب قحرادة 

ِكيَنۃُ َوَعلَيُْكُم الََتُقوُمواَحىّتَ َتَ ْويِن،»راَل:قَ ملسو هيلع هللا ىلصَعِ  النَِّاّيِ قرال:ملسو هيلع هللا ىلصأنيه،ع  الناي  58«الّسَ
قوله )ال أعلمه( ا  ظقرال الاخرار  ال أعلم روايۃ عاد اهلل هذا قرال اإلمرام الك مراين: "         

احلديث أهوم سل منقطع أم قولك  ي هذاأحدإالع  أنيه،ظإن قلت ظمرا احلديث ع 
وإن حكم الاخرار  نأنه رواه ع  قلت منقطع ألن شيخه لم ي وه إالمنقطعرا مسند،

 .59"أنيه
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وأغ ب الك مراين ظقرال إن هذا اإلسنراد منقطع وإن قرال احلراظ  ان  حر : "و         
حكم الاخرار  نكونه موصوال ألن شيخه لم ي وه إال منقطعرا انحىه وقد تقدم  ي أوار  
األذان أن الاخرار  علق هذه الط يق م  جهۃ عىل ن  ادلارارك ولم يحع ض للشك 

 .60"يضرا وموضع احلراجۃ منه هنراالذ  هنرا وتقدم الكالم عىل ادلنت أ
أر ج اإلمرام الاخرار  هذا احلديث موصوال  ي كحراب األذان م  ط يق مسلم ن         

إن اهيم، قرال: حدثنرا هشرام، قرال: كحب إيل حيِت ن  أيب كثَت، ع  عاد اهلل ن  أيب قحرادة، ع  
 ِ الَُة، : »ملسو هيلع هللا ىلصأنيه، قرال: قرَاَل َرُسوُل اّلّلَ  .61«َظالَ َتُقوُموا َحىّتَ َتَ ْويِن إَِذا أُِقيَمِت الّصَ

وأيضرا أر جه م  ط يق حدثنرا أنو نعيم، قرال: حدثنرا شياران، ع  حيِت، ع  عاد اهلل        
 .62ن  أيب قحرادة، ع  أنيه، قرال: قرال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.....احلديث

يد، قراال: حدثنرا وأر جه اإلمرام مسلم م  ط يق حممد ن  حراتم، وعبيد اهلل ن  سع       
حيِت ن  سعيد، ع  حرراج الصواف، حدثنرا حيِت ن  أيب كثَت، ع  أيب سلمۃ، وعاد اهلل ن  أيب 

.وأر جه أنو 63قحرادة، ع  أيب قحرادة، قرال: قرال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم...احلديث
 داود م  ط يق مسلم ن  إن اهيم وموىس ن  إمسراعيل قراال حدثنرا أنران ع  حيِت ع  عاد

 .64اهلل ن  أىب قحرادة ع  أنيه ع  النىب صىل اهلل عليه وسلم ....احلديث
أرربنرا عاد اهلل ن  ادلارارك ًتمذ  م  ط يق أمحد ن  حممد قرال:وأر جه اإلمرام ال        

قرال رسول :قرال:أرربنرامعم ،ع  حيِت ن  أيب كثَت،ع  عاداهلل ن  أيب قحرادة،ع  أنيه،قرال 
ط يق احلسُت ن  ح يث قرال:حدثنرا .وأر جه النسرائي م  65.احلديث.ملسو هيلع هللا ىلص…اهلل

 :كثَت، ع  عاد اهلل ن  أيب قحرادة،ع  أنيه قرال ع  حيِت ن  أيب الفضل ن  موىس،ع  معم ،
 .66.احلديث.ملسو هيلع هللا ىلص…قرال رسول اهلل 
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وأر جه اإلمرام أمحد م  ط يق يعىل حدثنرا حرراج الصواف ع  حيِت ن  أيب كثَت ع  عاد       
ادل اد م  قول الاخرار   .67....احلديث ملسو هيلع هللا ىلصة ع  أنيه قرال قرال رسول اهللاهلل ن  أيب قحراد

"ال أعلمه إال ع  أنيه" أ  ال ي و  هذا احلديث عاد اهلل ن  أيب قحرادة إال ع  أنيه أيب 
قحرادة،و ي األصل هذا احلديث موصول غَت منقطع ،وتوقف الاخرار   ي وصله لكونه كتاه 
م  حفظه أو لغَت ذلك، وقد رو  الاخرار  احلديث ادلذكور  ي كحراب األذان ع  عاد 

قيل  ي "اهلل ن  أيب قحرادة ع  أنيه ص احۃ ندون شك . كذا ق ر الش اح مثالً قرال العيٍت: 
األصل هو موصول ال شك ظيه ألن اإلمسراعيلي أر جه ع  ان  نراجيۃ ع  أيب حفص 
وهو عم و ن  علي شيخ الاخرار  ظقرال ظيه ع  ) عاد اهلل ن  أيب قحرادة ( ع  أنيه ولم 

 ي األصل موصول ال ريب ظيه، أر جه اإلمسراعيلي ع   هو".وقرال القسطالين: 68"يشك
ان  نراجيۃ، ع  أيب حفص، وهو عم و ن  علي شيخ ادلؤلّف، ظقرال: ع  عاد اهلل ن  أيب 

  .69"قحرادة، ع  أنيه، ولم يشك
أقول: إن اإلنقطراع  ي السند ادلذكور ظراه ، ولك  لو تأملنرا  إىل روايۃ أر             

األصل ليس اإلنقطراع.الذ  يظه  يل أن تنبيه احلراظ  ان  للاخرار  لفهمنرا أن  ي 
 .حر  عىل اإلمرام الك مراين  ي حمله واهلل أعلم

ِ »ع  الزه  ،  عند ذك  احلديث:الحنبيه الحراسع :  كرَاَن إَِذا َرََم  ملسو هيلع هللا ىلصأَّنَ َرُسوَل اّلّلَ
قرال الزه  : مسعت سرالم ن   ......اْلَْمَ َة اليَِّت َتِلي َمْسِرَد ِمًٌت يَْ ِميَهرا نَِسْاِع َحَصيرَاٍت 

 .70وكران ان  عم  يفعله ملسو هيلع هللا ىلصعاد اهلل، حيدث مثل هذا، ع  أنيه ع  الناي 
قوله )أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( هذا م  م اسيل قرال اإلمرام الك مراين: "      

 .71"الزه   وال يصَت مسندا ٔترا ذك ه آر ا ألنه قرال حيدث ٔتثله ال ننفسه
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أغ ب الك مراين ظقرال هذا احلديث م  م اسيل الزه   وال احلراظ  ان  حر : "قرال و     
يصَت ٔترا ذك ه آر ا مسندا ألنه قرال حيدث ٔتثله ال ننفسه كذا قرال وليس م اد ادلحدث 
نقوله  ي هذا ٔتثله إال نفسه وهو كمرا لو سراق ادلنت نإسنراد ثم عقاه نإسنراد آر  ولم يعد 

ع نُت أهل احلديث  ي احلكم نوصل مثل هذا وكذا عند أكث هم ادلنت نل قرال ٔتثله وال نزا
لو قرال ٔتعنراه رالظرا دل  دينع ال وايۃ نرادلعٌت وقد أر ج احلديث ادلذكور اإلمسراعيلي ع  
ن  نراجيۃ ع  حممد ن  ادلثٌت وغَته ع  عثمران ن  عم  وقرال  ي آر ه قرال الزه   

 عليه و سلم ظع ف أن ادل اد نقوله مسعت سرادلرا حيدث نهذا ع  أنيه ع  الناي صىل اهلل
 .72"مثله نفسه وإذا تكلم ادل ء  ي غَت ظنه أىت نهذه العررائب

أر ج اإلمرام النسرائي هذا احلديث م  ط يق العاراس ن  عاد العظيم العنرب ، قرال:       
أن رسول اهلل »حدثنرا عثمران ن  عم ، قرال: أناأنرا يونس، ع  الزه  ، قرال: نلغنرا 

يه وسلم ....احلديث.قرال الزه  : مسعت سرادلرا، حيدث نهذا، ع  أنيه، ع  صىل اهلل عل
 .73«وكران ان  عم  يفعله»الناي صىل اهلل عليه وسلم، 

وأر جه ان  مراجۃ خمحص ا م  ط يق عثمران ن  أيب شياۃ . حدثنرا طلحۃ ن  حيِت ع         
يونس ن  يزيد ع  الزه   ع  سرالم ع  ان  عم  أنه رَم مج ة العقاۃ ولم يقف عندهرا 

.وأر جه ان  حاران م  ط يق 74وذك  أن الناي صىل اهلل عليه و سلم ظعل مثل ذلك
مران ن  أيب شياۃ قرال : حدثنرا طلحۃ ن  حيِت ع  احلس  ن  سفيران قرال : حدثنرا عث

إن قول احلراظ  أقو  م  رأ  . 75يونس ع  ان  شهراب ع  سرالم ع  ان  عم  احلديث
ليس هذا احلديث م  م اسيل الزه  ، ألن العلمراء أر جوا هذا احلديث الك مراين، و

ان  موصوال كمرا يظه  نحخ يج هذا احلديث.وكذا ق ر القسطالين مرا قرال احلراظ  
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قرال الزه   حممد ن  مسلم ن  شهراب نراإلسنراد السرانق أول حديث "حر ،حيث قرال: 
هذا الاراب )مسعت سرالم ن  عاد اهلل حيدث مثل( وألنو  ذر والوقت: ٔتثل )هذا ع  
أنيه( عاد اهلل ن  عم  ن  اخلطراب )ع  الناي صىل اهلل عليه وسلم وكران( وأليب الوقت 

ثارات ضمَت ادلفعول ادلحذوف  ي سرانقه وهذا م  تقديم قرال: وكران )ان  عم  يفعله( نإ
ادلنت عىل نعض السند ظإنه سراق السند م  أوله إىل أن قرال ع  الزه   أن رسول اهلل 

، ثم نعد أن ذك  ادلنت كله سراق تحمۃ السند ظقرال: قرال الزه   اخل. وقد ص ح ملسو هيلع هللا ىلص
لوصل نل حيكم مجراعۃ ّتواز ذلك منهم اإلمرام أمحد وال دينع الحقديم  ي ذلك ا

وهذا م  تقديم ادلنت عىل نعض السند وهو جرائز ال ".وقرال أنو حيِت األنصرار : 76"نراتصراله
 .77"دينع وصل احلديث ظهو محصل ال م سل

الذ  يظه  يل رالل هذا الاحث أن احلديث موصول ولك  قدم ادلنت عىل نعض         
الك مراين ، ظحعقب احلراظ   ي حمله السند وليس م  م اسيل الزه   كمرا ظهم العالمۃ 

 واهلل أعلم.
حدثنرا أنو اليمران، قرال: أرربنرا شعيب، ع  الزه  ، عند ذك  احلديث: الحنبيه العراش  : 

قرال: أرربين سعيد ن  ادلسيب، وأنو سلمۃ ن  عاد ال مح ، أن أنرا ه ي ة، قرال: مسعت 
يب: وحدثٍت نراظع ع  عاد اهلل َتْفُضُل َصالَُة اْلَِميِع....قرال شع»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل

 .78«تفضلهرا نساع وعش ي  درجۃ»ن  عم ، قرال: 
 79قوله )قرال شعيب( حيحمل أن يكون تعليقراً م  الاخرار "قرال اإلمرام الك مراين:      

جوز الك مراين أن تكون معلقۃ وهو نعيد نل هي معطوظۃ قرال احلراظ  ان  حر : "و
 .80"عىل اإلسنراد األول
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نظراه ه أن هذا تعليق م  الاخرار  ولم أجد ط يق شعيب موصوال أقول: الذ  يظه  
 ي صحي  الاخرار  وال عند أحد، ظإححمرال الك مراين أقو  ، واحلراظ  ان  حر  ننفسه 

لم أر ط يق شعيب هذه إال عند ادلصنف ولم يسحخ جهرا اإلمسراعيلي وال أنو نعيم " يقول:
 .81"شعيبوال أوردهرا الطرباين  ي مسند الشراميُت  ي ت مجۃ 

نعد الدراسۃ توصلت إىل أن إححمرال الك مراين أقو  م  قول احلراظ  ،وأن تنبيه          
 احلراظ  عىل الك مراين  ي غَت حمله واهلل أعلم.

ع وة، قرال: أرربين قرال أنو أسرامۃ: ع  هشرام ن  عند ذك  احلديث: الحنبيه احلراد  عش  :
 ِ را ُذِكَ  ِمْ  َشأيِْن الَِّذ  ُذِكَ ، َوَمرا َعِلْمُت نِِه َقراَم َرُسوُل اّلّلَ  ِيَّ ملسو هيلع هللا ىلصأيب، ع  عرائشۃ، قرالت: دَلَّ

را ُهَو أَْهلُُه......احل َ َوأَْثٌَت َعلَيِْه ِٔتَ َد َظَحِمَد اّلّلَ  .82ديثَرِطيًارا، َظَحَشّهَ
أسرامۃ( هو محراد و ي نعضهرا حدثنرا إسحراق قرال حدثنرا محيد )أنو  قرال اإلمرام الك مراين: "     

قوله وقرال أنو أسرامۃ ع  وقرال احلراظ  ان  حر : ".83"ن  ال نيع نفح  ال اء ضد اخل يف
هشرام ن  ع وة اخل وصله أمحد عنه نحمرامه وقد ذك ت مرا ظيه م  ظرائدة  ي أثنراء حديث 

ن   حدثنرا محيد ن  ال نيع اإلظك الطويل ق يارا ووقع  ي روايۃ ادلسحملي ع  الف  
حدثنرا أنو أسرامۃ ظظ  الك مراين أن الاخرار  وصله ع  محيد ن  ال نيع وليس كذلك 

أر ج اإلمرام أمحد هذا احلديث موصوال قرال حدثنرا أنو .84"نل هو رطأ ظراحش ظال يغًت نه
 .85أسرامۃ حدثنرا هشرام ع  أنيه ع  عرائشۃ قرالت....احلديث

وأر جه اإلمرام مسلم م  ط يق أيب نك  ن  أيب شياۃ وحممد ن  العالء قراال حدثنرا أنو      
.وأر جه اإلمرام الًتمذ  86أسرامۃ ع  هشرام ن  ع وة ع  أنيه ع  عرائشۃ......احلديث

م  ط يق حممود ن  غيالن قرال: حدثنرا أنو أسرامۃ، ع  هشرام ن  ع وة قرال: أرربين أيب، 
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. مرا قرال الك مراين أن الاخرار  وصله ع  محيد ن  ال نيع 87ث.......احلدي ع  عرائشۃ
نل ذك  أن  ي نعضهرا حدثنرا إسحراق قرال حدثنرا محيد ن  ال نيع وهذا ط يق آر  ديك  

وصل "نقل ذلك الك مراين عىل مرا رآه  ي نعض النسخ .وقرال احلراظ   ي تغليق الحعليق: 
ه لكنه أدمج لف  ع وة احلديث عند ادلصنف محصال م  ط يق الزه   ع  ع وة وغَت

معهم و ي سيراقه زيرادة ليست  ي حديثهم ظآث ت سيراق حديثه نلفظه للزيرادة اليت ظيه مع 
أن ادلصنف قد وصله م  حديث هشرام ن  ع وة ع  أنيه  ي اإلعحصرام لكنه سراق منه 

 .88"قطعۃ خمحص ة ولم يسقه نحمرامه
يد ن  ال نيع ع  ط يق إسحراق ع  محأقول: مرا وصل الاخرار  وال غَته هذا الحعليق م         

 حملہنعد الدراسۃ توصلت إىل أن تنبيه احلراظ  عىل الك مراين  ي غَت أيب أسرامۃ محراد
 ألن الك مراين مرا قرال أن الاخرار  وصله ع  محيد ن  ال نيع.

حدثنرا عاد اهلل ن  مسلمۃ، قرال: ق أت عىل مرالك، عند ذك  احلديث:  الحنبيه الثراين عش :
نََْتِ، أَّنَ ُعَمَ  نَْ  َعْادِ  ع  ان  شهراب الََة يَْوًمرا َظَدَرَل َعلَيِْه ُعْ َوُة نُْ  الّزُ َ  الّصَ الَعِزيِز أَّرَ

لِعَ اِق، َظَدَرَل َعلَيِْه أَنُو َمْسُعودٍ  الََة يَْوًمرا َوُهَو نرِا َ  الّصَ ُه أَّنَ ادُلِغََتَة نَْ  ُشْعَاَۃ أَّرَ  َظأَْررَبَ
، َظَقراَل  قرَاَل ُعْ َوُة:َكَذِلَك كرَاَن نَِشَُتنُْ  أيَِب ....ُة أَلَيَْس قَْدَعِلْمَت ُمِغَتَ َهَذايرَا  َمرا: األَْنَصراِرّ ُ

ُث، َمْسُعودٍ   89َعْ  أَنِيهِ حُيَّدِ
 ليس محصل اإلسنرادإذلم يقل أنو الط يقواعلم أن احلديث نهذا"قرال اإلمرام الك مراين:

 .90"شراهدت أنرا أو قرال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إن جربيل نزل  مسعود
رال الك مراين إعلم أن احلديث نهذاالط يق ليس محصل وق"قرال احلراظ  ان  حر :

قلت ملسو هيلع هللا ىلصوالقرال قرال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلصم يقل أنومسعود شراهدت رسول اهلللاإلسنراد إذ 
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م سل صحرايب ألنه لم يدرك القصۃ ظراححمل أن اليسىم منقطعرااصطالحراوإمنراهو هذا
أو نلغه عنه نتاليغ م  شراهده أو مسعه كصحراىب ملسو هيلع هللا ىلصيكون مسع ذلك م  الناي 

 91"آر 
أر ج اإلمرام الاخرار  هذا احلديث  ي صحيحه كحراب ندء اخللق قرال حدثنرا قحياۃ، حدثنرا      

ليث، ع  ان  شهراب أن عم  ن  عاد العزيز أر  العص  شيئرا، ظقرال له ع وة: أمرا إن 
، ظقرال عم  اعلم مرا تقول يرا ع وة قرال: مسعت ملسو هيلع هللا ىلصجربيل قد نزل ظصىل أمرام رسول اهلل 

ت أنرا مسعود يقول: مسعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نشَت ن  أيب مسعود يقول: مسع
 ِ ٍِت، َظَصلَّيُْت َمَعُه، ُثّمَ َصلَّيُْت َمَعُه، ُثّمَ »يَُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصيقول: َرُسوَل اّلّلَ يُل َظأَّمَ َنَزَل ِجرْبِ

 . 92حيسب نأصرانعه مخس صلوات« َصلَّيُْت َمَعُه، ُثّمَ َصلَّيُْت َمَعُه، ُثّمَ َصلَّيُْت َمَعهُ 
إن مجيع العلمراء اتفقوا عىل كون احلديث م سل الصحرايب محصال ، قرال السيوطي:        
القراعدة أن ال او  إذا رو  حديثرا  ي قصۃ أو واقعۃ ظإن كران أدرك مرا رواه نأن "

حىك قصۃ وقعت نُت الناي صىل اهلل عليه و سلم ونُت نعض الصحرانۃ وال او  لذلك 
دهرا وإن كوم ذلرا نراالتصرال وإن لم يعلم أنه شراهصحرايب أدرك تلك الواقعۃ ظهي حم

م سل الصحرايب "كذاقرال ان  مجراعۃ:.93"م سل صحرايبلم يدرك تلك الواقعۃ ظهو
أقول: قد يظه  ن وايۃ أر   للاخرار  أن ليس هنراك إححمرال  .94"كرادلحصل  ي احلكم

. وحكم ملسو هيلع هللا ىلصللسمراع ظقط نل  ي هذه ال وايۃ تص ي  لسمراع أيب مسعود ع  الناي 
الك مراين أن هذا اإلسنراد غَت محصل ظراه ا ولو تأمل إىل ال وايۃ أر    ي الصحي  لع ف 

 أن  ي األصل هذا محصل اإلسنراد.
 الذ  يظه  يل نعد الدراسۃ أن الصواب مرا قراله احلراظ  ان  حر ، وتنبيهه هنرا عىل          
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إذا لم يقل اإلمرام الك مراين  ي حمله.وكذلك ثات أن احلديث ال يكون منقطعرا 
الصحرايب شراهدت أو قرال الناي صىل اهلل عليه وسلم نل يكون م سل الصحرايب وحكمه 

 محصل عند مجيع العلمراء واهلل أعلم.
حدثنرا مسلم ن  إن اهيم، قرال: حدثنرا هشرام، ع  عند ذك  احلديث: الحنبيه الثرالث عش : 

إَِذا َصىّلَ يَُنراِجي َرنَُّه، َظالَ إِّنَ أََحَدُكْم : »ملسو هيلع هللا ىلصقحرادة، ع  أنس ن  مرالك، قرال: قرال الناي 
اَمُه أَْو »َوَقراَل َسِعيٌد: َعْ  َقَحراَدَة، « يَْحِفلَّ َ َعْ  دَيِيِنِه، َولَِكْ  ََتَْت قََدِمِه اليُْسَ   الَ يَْحِفُل ُقّدَ

ُزُق نَُْتَ يََديِْه، َوالَ َعْ  دَيِيِنِه الَ يَاْ »َوقرَاَل ُشْعَاُۃ: « نَُْتَ يََديِْه، َولَِكْ  َعْ  يََسراِرِه أَْو ََتَْت قََدَميْهِ 
يٌْد: َعْ  أَنٍَس َعِ  النَِّاّيِ َصىّلَ اهلُل َعلَيِْه َوَسلََّم: « َولَِكْ  َعْ  يََسراِرِه أَْو ََتَْت قََدِمهِ  الَ »َوقرَاَل مُحَ

 .95«قََدِمهِ يَْاُزْق  ِي الِقْالَِۃ، َوالَ َعْ  دَيِيِنِه، َولَِكْ  َعْ  يََسراِرِه أَْو ََتَْت 
وهذه تعليقرات لكنهرا ليست موقوظۃ ال عىل شعاۃ وال عىل قحرادة قرال العالمۃ الك مراين: "     

, وَتحمل الدرول ْتسب اإلسنراد السرانق أن يكون معنراه مثالً حدثنرا مسلم حدثنرا 
قوله وقرال شعاۃ أ  وقرال احلراظ  ان  حر : ".96"ملسو هيلع هللا ىلصشعاۃ ع  قحرادة ع  أنس ع  النىب 

ع  قحرادة نراإلسنراد أيضرا وط يقه موصولۃ عند ادلصنف ظيمرا تقدم ع  آدم عنه وتقدم أيضرا 
 ي نراب حك ادلخراط م  ادلسرد ع  حفص ن  عم  ع  شعاۃ وأراد نهذي  الحعليقُت 
نيران ارحالف ألفراظ أصحراب قحرادة عنه  ي روايۃ هذا احلديث وروايۃ شعاۃ أتم 

ظيهرا ادلنراجراة وقرال الك مراين ليس هذا الحعليق موقوظرا عىل قحرادة وال ال وايرات لك  ليس 
عىل شعاۃ يعٍت نل هي م ظوعه ع  الناي صىل اهلل عليه و سلم قرال وحيحمل الدرول َتت 
اإلسنراد السرانق نران يكون معنراه مثالً حدثنرا مسلم حدثنرا هشرام وحدثنرا مسلم قرال 

وهو اححمرال ضعيف نرالنساۃ لشعاۃ ظإن  قرال سعيد وحدثنرا مسلم قرال قرال شعاۃ انحىه
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مسلم ن  إن اهيم مسع منه ونراطل نرالنساۃ لسعيد ظإنه ال روايۃ له عنه والذ  ذك ته هو 
ادلعحمد وكذا ط يق محيد وصلهرا ادلؤلف  ي أول أنواب ادلسراجد م  ط يق إمسراعيل ن  

 .97"جعف  عنه لك  ليس ظيهرا قوله وال ع  ديينه
ر  هذا احلديث  ي كحراب الصالة قرال حدثنرا حفص ن  عم ، قرال: أر ج اإلمرام الاخرا     

الَ : »ملسو هيلع هللا ىلصحدثنرا شعاۃ، قرال: أرربين قحرادة، قرال: مسعت أنس ن  مرالك، قرال: قَراَل النَِّاّيُ 
.وأيضرا أر جه 98«يَْحِفلَّ َ أََحُدُكْم نَُْتَ يََديِْه، َوالَ َعْ  دَيِيِنِه، َولَِكْ  َعْ  يََسراِرِه، أَْو ََتَْت ِرْجِلهِ 

 ي نراب كفرارة الازاق  ي ادلسرد قرال حدثنرا آدم، قرال حدثنرا شعاۃ، قرال: حدثنرا قحرادة، قرال: 
راَرُِترَا »: ملسو هيلع هللا ىلصمسعت أنس ن  مرالك، قرال: قرال الناي  الُاَزاُق  ِي ادَلْسِرِد َرِطيَئٌۃ َوَكّفَ

ع  قحرادة ع  وأر جه اإلمرام أمحد  ي مسنده قرال: حدثنرا عاد الوهراب ع  سعيد  .99«َدْظنَُهرا
. إن  ي ادلثرال ادلذكور ذك  100قرال....احلديث ملسو هيلع هللا ىلصأنس ن  مرالك أن الناي 

الاخرار  الحعليقُت قرال: " قرال شعاۃ" و"قرال سعيد" وقد نُت احلراظ  الط ق ادلوصولۃ 
ذلذي  الحعليقُت وقمت نحخ يج هذا احلديث ووجدت أن مرا ذك ه احلراظ  هو 

 مسنده وط يق شعاۃ قد أوصله اإلمرام الصواب، ط يق سعيد أوصله اإلمرام أمحد  ي
الاخرار   ي صحيحه، أمرا إححمراالت الك مراين ندرول هذي  الحعليقُت َتت اإلسنراد 
السرانق ظغَت ثرانحۃ ألن هذي  الحعليقُت مرا وصله الاخرار  وال غَته م  ط يق مسلم ن  

 إن اهيم ع  سعيد وال م  ط يق مسلم ن  إن اهيم ع  شعاۃ.
ثات نعد هذه الدراسۃ أن هذي  الحعليقُت كليهمرا موصولۃ عىل الوجه  أقول: قد         

 الذ  ذك ه احلراظ  ان  حر  ظال حيحراج إىل االححمرال الذ  ذك ه العالمۃ الك مراين.
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 اخلرامتۃ
"تنبيهرات احلراظ  ان  حر   ي ظح  الارار  توصلت م  رالل دراسيت ذلذا ادلوضوع اذلرام 

الدرار   ي اإلتصرال واإلنقطراع )دراسۃ نقديۃ  عىل اإلمرام الك مراين  ي الكواكب
 مقرارنۃ("

 إىل نحرائج ذات أث  كاَت، ظأشَت هنرا إىل أمههرا، وهي مرا يلي: 
أن اإلمرام الك مراين عٍت عنرايۃ ظرائقۃ لصحي  الاخرار  عند ش ح أسرانيده، و محونه،  

وقد توصلت م  رالل هذه الدراسۃ .ز ظيه، اسحفراد منه الشرارحون نعدهّترانب محميّ 
الك مراين حول أحراديث صحي   اإلمرامأن احلراظ  ان  حر  عنده رربة أكث  م  

الاخرار  ادلحعلقۃ نرالاراب وهو يع ف مجيع الط ق  ي الصحي  ومع ظۃ اإلتصرال 
 واإلنقطراع.

 اهلوامش
                                                 

 وأايمو، الناشر: ملسو هيلع هللا ىلص وسننو لصحيح ادلختصر من أمور رسول هللااجلامع ادلسند ا،خباري،أبوعبدهللا دمحمبن امساعيل1
وأن يطعم صديقا لو وأيكل ىـ،كتاب الوكالة،ابب الوكالة يف الوقف ونفقتو،1422األوىل،الطبعة: ،دارطوق النجاة

 .2313، ح3/102ابدلعروف،
إلمام دمحم بن يوسف بن علي بن سعيد، مشس الدين الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري  ،ا الكرماين2

 .10/143م،1981 -ىـ 1401لبنان،طبعة اثنية: -،الناشر: دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت
 ،باري شرح صحيح البخاري،الناشر:دار ادلعرفةفتح ال ،حلافظ أمحد بن علي بن حجر أبو الفضلا ،العسقالين3

 .4/491 بَتوت،
الثقات البن حبان ،3/1094(1094)التعديل والتجريح،6/328(2544ترمجتو يف التاريخ الكبَت) أنظر4
اعالم  سي،1/85،تذكرة احلفاظ ،طبقات ابن سعد6/231(1280)لتعديلاجلرح وا،5/167 (4400)

 5/300(144)النبالء
 الناشر: دائرة  احملقق: ىاشم الندوي وآخرون،،التاريخ الكبَت:إلمام دمحمبن إمساعيل بن إبراىيم اجلعفيا،البخاري5
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 6/328(2544) ،ادلعارف العثمانية

دار الناشر:،السيد شرف الدين أمحدحتقيق:،الثقات : بن حبان بن أمحد، دمحمأبو حاًب التميمي ،البسيت6
 .5/167(4400)،م1975 –ه1395الطبعة األوىل ،الفكر

دمحم بن أمحد بن عثمان تذكرة احلفاظ ،دراسة وحتقيق: زكراي عمَتات،الناشر: دار الكتب العلمية  ،الذىىب7
 1/85م.1998 -ه1419الطبعة األوىل  لبنان،-بَتوت

هتذيب التهذيب ، دار الفكر :إلمام احلافظ شيخ االسالم شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر ا ،العسقالين8
 8/26(45) م. 1984 -ه  1404والتوزيع،الطبعة االوىل للطباعة والنشر 

عمدة القاري شرح  ،دمحم حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسُت الغيتاىب احلنفى أبو ،بدر الدين، العيٌت9
 .18/418بَتوت ، -دار إحياء الًتاث العريب : الناشر(ىـ855)ادلتوىف:  صحيح البخاري

كر بن عبد ادللك القتييب ادلصري،)ادلتوىف: بن أىب بلعالمة أمحدبن دمحماشهاب الدين أبوالعباس،،القسطالين10
 1323،الناشر: ادلطبعة الكربى األمَتية، مصر ،الطبعة: السابعة،ه( إرشادالساري لشرح صحيح البخاري923

 .4/167 ه
 .2730، ح3/192أخرجتك،صحيح البخاري، كتاب الشروط، ابب إذا اشًتط يف ادلزارعة إذا شئت 11
 .12/39الكواكب الدراري 12
 .5/328فتح الباري 13
اجلمع بُت الصحيحُت البخاري ومسلم  ، حتقيق : د. علي حسُت البواب ،دار النشر   :دمحم بن فتوح ،احلميدي14

 .1/45.،  م2002 -ه 1423بَتوت الطبعة: الثانية  -لبنان –دار ابن حزم 
ادلدينة  -مكتبة العلوم واحلكم : الناشر،حمفوظ الرمحن زين هللا: مسند عمر بن اخلطاب حتقيق :بكر بوأ ،النجاد15

 .60ص 19ح.م1994-ىـ1415األوىل، : ادلنورةالطبعة
 ىـ(.807ىو أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اذليثمي )ادلتوىف: 16
سليمان موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان احملقق: حسُت سليم الدين علي بن أيب بكر بن احلسن نور و أب،اذليثمي17

 .5/317 عبده علي الكوشك ،الناشر: دار الثقافة العربية، دمشق،الطبعة: األوىل -أسد الّداراين 
 .20/481عمدة القاري18
 .4/443إرشاد الساري19
 الباري زين الدين أبو حيِت السنيكي ادلصري الشافعي منحة دمحمبن أمحدبن زكراي، بنإلمام زكراي، ااألنصاري20

 سليمان بن دريع العازمي،: اعتٌت بتحقيقو والتعليق عليو:ادلؤلف«حتفة الباري»بشرح صحيح البخاري ادلسمى
 .5/520،م 2005-ه1426األوىل،:السعودية،الطبعة -مكتبة الرشدللنشروالتوزيع،الرايض: ط
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 .366،ح 1/82الصالة، ابب الصالة يف القميص والسراويل والتبان والقباء ، صحيح البخاري، كتاب 21
 .4/26الكواكب الدراري 22
 .1/476فتح الباري 23
 .134،ح1/39صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب من أجاب السائل أبكثر مما سألو،24
 .394،ح 1/88م وادلشرق،اصحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب قبلة أىل ادلدينة وأىل الش25
 .4/57الكواكب الدراري 26
 .1/498فتح الباري 27
 ه،1420،الطبعة: الثانية مؤسسة الرسالةمسند،احملقق:شعيب األرنؤوط وآخرون ،الناشر:،أمحد بن حنبل28

 .23579ح  ،38/552، م1999
،الناشر: م ،احملقق: دمحم فؤاد عبد الباقياحلسن القشَتي النيسابوري صحيح مسلبن احلجاج أبو ،إلمام مسلما29
،كتاب الطهارة، ابب إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروىا، بَتوت –إحياء الًتاث العريب دار 
 .264، ح1/224
ْستاين30 جِّ داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو األزدي سنن أيب و إلمام أب، االسِّّ

 -ه  1430كامل قره بللي،الناشر: دار الرسالة العادلية ،الطبعة: األوىل، دمحم   -احملقق: شعيب األرنؤوط ،داود 
 .9،ح 1/9كتاب الطهارة، ابب كراىية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة ،  م. 2009

حتقيق : أمحد دمحم شاكر وآخرون   بن عيسى أبو عيسى السلمي اجلامع الصحيح سنن الًتمذي ،، دمحمالًتمذي31
 .8، ح1/13 ،بوللنهي عن استقبال القبلة بغائط أو ابب يف اأبواب الطهارة، ،بَتوت –الًتاث العريب دار إحياء 

32
شرح معاين اآلاثر،حتقيق:دمحم زىري  ،أبو جعفر أمحد بن دمحم بن سالمة بن عبدادللك بن سلمة ،الطحاوي 

ابب استقبال القبلة ابلفروج الكراىة،،كتاب ه1399بَتوت، الطبعة األوىل، ،دار الكتب العلمية :ط ،النجار
 .6091، ح4/232 للغائط والبول،

 ، 2885بَتوت.ح  -مسند أيب عوانة لإلمام ،الناشر دار ادلعرفة :عوانة يعقوب بن إسحاق بوأ،االسفرائٍت 33
 .505، ح  1/170.، كتاب اإلميان، بيان حظر استقبال القبلة واستدابرىا ابلغائط والبول، 2/212
34
 .522، ح1/110الصالة،ابب مواقيت الصالة وفضلها ،  البخاري، كتاب مواقيتصحيح  
 .4/175الكواكب الدراري 35
 .2/7فتح الباري 36
 .545،ح1/114كتاب مواقيت الصالة، ابب وقت العصر، ، صحيح البخاري،37
 279ح ،1/64،يف خلوة، ومن تسًتفالتسًتأفضل صحيح البخاري،كتاب الغسل،ابب من اغتسل عرايان وحده38
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 .3/142الكواكب الدراري 39
 .1/387فتح الباري 40
أرحم  ]وأيوب إذ اندى ربو أين مسٍت الضر وأنتيث األنبياء،ابب قول هللا تعاىل:كتاب أحادصحيح البخاري،41

 .3391، ح4/151، [83الرامحُت[ ]األنبياء: 
مؤسسة األرنؤوط،الناشر:حتقيق:شعيب صحيح ابن حبان  :بن حبان بن أمحد البسيتدمحم،حاًب التميميأبو 42

 6229،ح14/120، ،كتاب التاريخ،ابب بدء اخللقم1993–ه1414،الطبعة الثانيةبَتوت،،الرسالة
 278،ح 1/64،صحيح البخاري،كتاب الغسل،ابب من اغتسل عرايانوحده يف خلوة،ومن تسًتفالتسًتأفضل43
: عبد األشراف مبعرفة األطراف،احملققالرمحن حتفة ال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبدلعالمة مجا،ادلزي 44

 .10/404.م1983ه ، 1403ادلكتب اإلسالمي ، والدار القّيمة، الطبعة الثانية: :شرف الدين،طالصمد
ادلكتب ش،دارالنشر:الشاويدمحمزىَت -شعيب األرانؤوط:،حتقيقشرح السنة:إلمام احلسُت بن مسعودا،البغوي45

ب الكسب وطلب احلالل، اب كتاب البيوع، ،م1983-ىـ1403 الثانية:الطبعة. بَتوت.دمشق ،اإلسالمي
 2027،ح8/7
 .5/290عمدة القاري46
الصحيح  اجلامع لشرح :التوضيح ادلصري الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج ادللقن، ابن47

 4/631سوراي، – دمشق النوادر، دار: الًتاث ،الناشر وحتقيق العلمي للبحث الفالح دار: احملقق
 98، ح 1/31صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب عظة اإلمام النساء وتعليمهن، ،48
 .2/92الكواكب الدراري 49
 .1/193فتح الباري ،كتاب العلم، ابب عظة اإلمام النساء وتعليمهن ،50
 .1449، ح2/116صحيح البخاري،كتاب الزكاة، ابب العرض يف الزكاة،51
، هتذيب 9/107(38،سَتاعالم النبالء)1/235،تذكرة احلفاظ 7/325طبقات ابن سعد  ترمجتو يفأنظر 52

 ،اذلداية واإلرشاد1/241(513،هتذيب التهذيب) 105(416،تقريب التهذيب)3/23 (417الكمال)
خرج ،أشرف على حتقيق الكتاب و سَتأعالم النبالء:إلمام مشس الدين دمحم بن أمحد بن عثمان،االذىيب53

 .9/107(38) م. 1993ه  1413مؤسسة الرسالة بَتوت، الطبعة التاسعة  :شعيب االرنؤوط،أحاديثو
عبد  عمرد.وفيات ادلشاىَت واألعالم ،حتقيق:اتريخ اإلسالم و ،بن عثمانإلمام مشس الدين دمحمبن أمحد،االذىيب54

 .4/1070م.1987 -ه1407األوىلبَتوت.الطبعة:-دارالنشر:دارالكتاب العريب،لبنانالسالم تدمري،
الثقات البن حبان ،3/1256 (1313،التعديل والتجريح)4/8(1782) تو يف التاريخ الكبَتترمجأنظر 55
 تذكرة  ،7/300،طبقات ابن سعد4/108(481معرفة الثقات للعجلي ، اجلرح والتعديل)،8/276(13428)
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 10/330(81) ،سَتاعالم النبالء1/287 (393احلفاظ)

لبخاري يف التعديل والتجريح دلن خرج عنو ا ،ادلالكي أبو الوليدسليمان خلف سعد بن أيوب الباجي الباجي،56
 .ادلغرب -وزارة األوقاف الناشر: بكلية اللغة العربية مبراكش، أستاذ لبزار اجلامع الصحيح احملقق:أمحد

(1313)3/1256. 
 .7/300بَتوت. –عبدهللا البصري الزىري الطبقات الكربى ،الناشر : دار صادر دمحمبن سعدبن منيع أبو 57
 .909، ح2/8صحيح البخاري، كتاب اجلمعة ، ابب ادلشي إىل اجلمعة ، ، 58
 .6/25الكواكب الدراري 59
 .2/392فتح الباري 60
 .637، ح1/129صحيح البخاري، كتاب األذان، ابمبىت يقوم الناس، إذا رأوا اإلمام عند اإلقامة،61
 1ة مستعجال، وليقم ابلسكينة والوقار،صحيح البخاري، كتاب األذان، ابب ال يسعى إىل الصال62
 .638،ح130/

 .604، ح1/422صحيح مسلم، كتاب ادلساجد ومواضع الصالة، ابب مىت يقوم الناس للصالة،63
 .539، ح1/212سنن أيب داود، كتاب الصالة، ابب ىف الصالة تقام ومل أيت اإلمام ينتظرونو قعودا،64
 .592،ح 2/487اإلمام وىم قيام عند افتتاح الصالة،  سنن الًتمذي، ابب كراىية أن ينتظر الناس65
 السنن الكربى حتقيق وختريج:،ه(303علي اخلراساين،)ادلتوىف:  بن شعيب بنعبدالرمحن أمحدو أب،النسائي66

-ه 1421األوىل، بَتوت،الطبعة: –مؤسسة الرسالة ،طأشرف عليو:شعيب األرانؤوط حسن عبد ادلنعم شليب
 .687، ح2/31خروج اإلمام، ادلؤذن عند ،كتاب األذان،إقامةم2001

 .22587مسند أمحد ح67
 .10/99عمدة القاري68
 .2/176إرشاد الساري69
 .1753، ح2/179صحيح البخاري، كتاب احلج، ابب الدعاء عند اجلمرتُت، ، 70
 .8/209الكواكب الدراري 71
 .3/584فتح الباري ،كتاب احلج، ابب الدعاء عند اجلمرتُت،72
 .3083، ح5/276كتاب مناسك احلج، ابابلدعاء بعد رمي اجلمار، سنن النسائي،  73
سنن ابن ماجو حتقيق : دمحم فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار الفكر :دمحم بن يزيد أبو عبدهللا ،ابن ماجو  ،القزويٍت74
 .3032، ح2/1009،كتاب ادلناسك، ابب إذا رمى مجرة العقبة مل يقف عندىا، ،  بَتوت –
 .3887، ح9/199إىل أن يرميها،،كتاب احلج،ذكر وصف رمي ادلرء اجلمارووقوفو حينئذصحيح ابن حبان75



 راظ  ان  حر   ي ظح  الارار تنبيهرات احل          (       7112ـ جون -)جنوری1رار ،مش1راحۃ القلوب / جلد

 
313 

                                                                                                         
 .3/251إرشاد الساري76
 .4/212منحة الباري77
 648،649، ح1/131صحيح البخاري، كتاب األذان، ابب فضل صالة الفجر يف مجاعة، 78
 .5/40الكواكب الدراري 79
 .2/137فتح الباري 80
 .2/137فتح الباري البن حجر 81
 4757،ح6/107[ 19: اآلية(]النور)إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة البخاري،كتاب تفسَت القرآن،ابب 82
 .18/21الكواكب الدراري 83
 .8/489فتح الباري 84
 .24317،ح40/368مسند أمحد 85
 .4770،ح 4/2137صحيح مسلم، كتاب التوبة، ابب يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف ، 86
 .3180، ح5/332الًتمذي،أبواب تفسَت القرآن ابب: ومن سورة النور، سنن 87
تغليق التعليق على صحيح :م شهاب الدين أمحدبن علي بن حجرإلمام احلافظ شيخ االسال،االعسقالين88

 –بَتوت,عمان -د عبدالرمحن موسى القزقي الناشر:ادلكتب اإلسالمي,دارعمارسعياحملقق: ،البخاري
 (4757)،4/269ه.1405 األوىل، األردن،الطبعة:

 521.ح 1/110صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، ابب مواقيت الصالة وفضلها ، 89
90
 .4/175الكواكب الدراري  
 .2/5فتح الباري ، 91
 .3221، ح4/113صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق،ابب ذكر ادلالئكة، ، 92
 .1/218تدريب الراوي93
 .45ادلنهل الروي94
 .531، ح1/112البخاري،كتاب مواقيت الصالة، ابب ادلصلي يناجي ربو عزوجل، ، صحيح 95
 .4/185الكواكب الدراري 96
 .2/15فتح الباري 97
 .412، ح1/90صحيح البخاري،كتاب الصالة، ابب ال يبصق عن ميينو يف الصالة، ، 98
 .415،ح1/91صحيح البخاري،كتاب الصالة، ابب كفارة البزاق يف ادلسجد،99

 .13451، ح21/121أمحد ،مسند100


